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2 INLEDNING FRAMTID
I DENNA DEL AV TIDNINGEN KAN DU LÄSA OM VAD VI PLANERAR I FRAMTIDEN FÖR LAHOLMS KOMMUN
SOM BILDER OCH ILLUSTRATIONER SKA GE EN KÄNSLA AV.

”Samverkan,
dialog, närhet och
tillgänglighet”
Se denna tidning som ett steg på vägen för att uppnå våra mål
kring samverkan, dialog, närhet och tillgänglighet. Ett steg för
att förstärka kommunikationen mellan invånare, tjänstemän
och politiker. Med målet att utveckla servicen för laholmarna.
Det är viktigt att vi tar varje chans vi kan för att inleda dialog med våra invånare. Det är vårt jobb att lyssna. Ta exempelvis våra näringslivsträffar som visat sig vara ett utmärkt sätt att
prata med företag och ta reda på hur vi bättre kan hjälpa dem.
Vi hoppas denna tidning stärker bilden av vad vi gör och hur
detta kan hjälpa oss att nå våra långsiktiga mål och uppfylla
vår vision:

“I Laholm vill vi bli fler och
bättre för en starkare framtid.”
Vi är på god väg att nå dessa mål. Via en ny näringslivsstrategi,
en ny trygghetsinsats i formen av ett medborgarlöfte, ombyggnaden av Osbecksgymnasiet och starten av Campus Laholm,
byggandet av det nya området i Allarp samt byggandet av fler
bostäder - både i centrum och utanför.
Vi har satt upp tydliga och resultatinriktade mål för både
näringslivet och oss själv, som ska göra vår kommun redo för
tillväxt.Vi ska besöka minst 100 företag varje år, sälja minst
50 000 kvadratmeter verksamhetsmark varje år, och bli bästa
kommun på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Såväl
antalet nyetablerade företag i Laholm och omsättningen i
befintliga företag ska öka helt enkelt.

Det finns givetvis fortfarande en del kvar att göra. Många
faktorer spelar in för att en familj eller ett företag ska flytta
hit som till exempel bra skolor, bra kommunikationer och
goda näringslivsrelationer med kommunen. Vi jobbar hårt
för att förbättra alla dessa faktorer. Ungefär 70 procent av
kommunens hushåll kommer exempelvis få erbjudande om
fiber under 2016.
Vidare är kulturen och turismen i vår kommun en
kraftfull motor för en stark tillväxt.
Laholms kommun har en lång historik med att uppskatta och stödja kultur och konst i alla dess former.
Det är en av de mest attraktiva sidorna av vår kommun. En kommun med ett rikt kulturklimat och en
kulturellt aktiv miljö resulterar i att man mår bra och
mår man bra skapas tillväxt. Såväl personlig som
kommersiell tillväxt!

ELISABET BABIC, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

3

Vad tyckte du om
denna tidning?
Hör gärna av dig till medborgarservice och var med och påverka
innehållet till nästa nummer.
Telefon: 0430-150 00
E-post:
medborgarservice@laholm.se

... i framtid
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Östra Nyby
EN NY STADSDEL I LAHOLM
Östra Nyby, en helt ny stadsdel söder om riksväg 24,
ger ett tillskott på närmare 700 personer och ökar
centralortens befolkning med motsvarande tio procent.
Med sitt strategiska läge i direkt anslutning
till Laholms stad innebär det att man kan
nyttja stadens hela utbud av handel och
service, ha en bra tillgänglighet till kollektivtrafik samt inom cykelavstånd nå stadskärnan, tågstationen, flertalet arbetsplatser
samt skolor.
Bebyggelsen blir av blandad karaktär
med flerbostadshus, friliggande villor och
radhus/parhus placerade tillsammans,
vilket ger goda möjligheter till generations-

boende och social integration.
Östra Nyby är uppdelat i två delområden, det norra och det södra, som avdelas
av en mindre väg. Rakt genom området
löper den före detta banvallen mellan
Laholm och Skottorp, som idag är gångoch cykelväg.
ETT VARIERAT BOENDE
Området är planerat för 54 radhus och 36
villor med tomtstorlekar mellan 650 och

1 000 kvadratmeter samt 164 lägenheter
fördelade på 2:or och 4:or. Inte sedan
slutet av 80-talet har ett så stort område
exploaterats i Laholms kommun.
”Här ska vi skapa en stadsdel för en
bred målgrupp där plånboken inte ska
vara avgörande”, säger Ove Bengtsson (C),
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, och där man kan bo kvar även på
ålderns höst.
Stor vikt har lagts på att göra området
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LAGAN

ÖSTRA
NYBY

GLÄNNINGE

VISION GLÄNNINGE

Glänningeområdet, norr om Glänninge
sjö, är ett annat expansivt område för
nya bostäder, verksamheter, skola och
idrottshall godkänd för elitidrott. Inom
Glänningeområdet finns redan nu kommunala villatomter till salu - och där det
har börjat byggas.

VI PLANERAR FÖR
KLIMATFÖRÄNDRINGAR

”Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag var
att skapa en stadsdel för
en bred målgrupp där
plånboken inte skulle vara
avgörande”
OVE BENGTSSON (C), ORDFÖRANDE
I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

tilltalande med många grönytor, ett centralt
torg och en rejält tilltagen lekplats omgiven
av en nyanlagd park. Mitt i området placeras en förskola. I bottenplan kan verksamheter så som kontor, caféer eller restauranger etableras för att skapa en levande
miljö. I de sammanhängande stråken av
naturmark som avdelar bebyggelsen kan
man röra sig fritt och här förläggs gång–
och cykelstigar som på ett effektivt sätt tar
dig runt och genom området.

LAGAN EN PÄRLA SOM SKA LYFTAS

Vår vackra Lagan - en dominerande del
av stadsbilden - är ändå en delvis okänd
pärla, välkänd bland sportfiskare men
något outforskad av både besökare och
laholmare. Planeringskontoret vill öka
kunskapen så alla laholmare kan njuta
av ån.
Ett mer tilltalande promenadstråk ska
skapas så att både flanörer och sportfiskare får plats. Längs ån ska det finnas möjligheter att stanna till lite här och var, för
en fika eller bara för att njuta av naturen.
Med belysning skall stråket även locka till
kvällsvandringar och utgöra en tilltalande entré till Laholm för besökare som
kommer norrifrån. Om ett par år räknar
planeringskontoret att klippa bandet till
promenadstråket.

När nya områden byggs är hanteringen
av vattenfrågorna en viktig aspekt.
Detta är särskilt viktigt i redan befintliga områden som har bekymmer med
högt grundvatten eller riklig nederbörd.
”Det är framförallt i våra kustområden som vi har detta problem och vi är
angelägna om att lösa detta redan på
planeringsstadiet. Men visst, det kan
även vara ett bekymmer i de inre delarna av kommunen med stora nederbördsmängder, som kan ställa till det”
säger Ove Bengtsson (C), ordförande i
miljö- och byggnadsnämnden.
När man söker ny byggbar mark
och detaljplaner tas fram är det
avgörande att grundvattnet håller sig
på en lämplig nivå. Och att dagvattnet
hanteras innan det släpps ut i hav och
vattendrag. Nederbörd fångas normalt
upp av särskilda brunnar och leds bort
genom dagvattenledningar, men idag
krävs det att dagvattnet samlas i dammar innan det når vattendragen.
”Dagvattenhanteringen i Östra Nyby
är lite enklare att hantera än i kustområdet eftersom det är ett helt nytt
område där man kan planera för dagvattenhanteringen innan man släpper
det vidare genom ledningarna,” säger
Ove Bengtsson.

N
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ytt
hotell

i Mellbystrand
innebär en unik möjlighet
för rätt aktör
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”Med Sveriges längsta sandstrand
är Laholmsbukten vår kanske främsta
attraktion. Vi i Laholm vill utveckla
kusten så vi kan ta emot fler besökare
och samtidigt skydda denna mycket
viktiga naturresurs.
Vår vision är ett naturligt strand- och
rekreationsområde som kan generera
ökad trivsel, ökad turism och ökad
inflyttning till Laholms kommun.”
Elisabet Babic (M),
kommunstyrelsens ordförande
Laholms kustlinje har länge varit en favorit för
besökare, turister och laholmare. Den dramatiska ökningen av turism och besöksnäringen i hela
Västsverige under det senaste decenniet innebär
möjligheter och utmaningar, för både ekonomi
och miljö.
Eftersom besöksnäringen blir en allt viktigare del i Laholms kommun är det angeläget att
utveckla kusten. Och nu är det mycket på gång:
bryggor i Skummeslövsstrand och Mellbystrand
och strandnära hotell i Mellbystrand.
Hotellet med sin verksamhet förväntas bli
en attraktion i sig själv med ett särskilt koncept
som genererar många besökare. I närhet till
hotellet planeras också en av de tänkta bryggorna för att förstärka upplevelsen av hav, strand,
utsikt och rekreation.

kompetent arbetskraft, en
god infrastruktur och 600
000 kvadratmeter industrimark för framtida utveckling.
Det finns också ett stort antal
synergier som kan utvecklas mellan
redan existerande lokala företag och det nya hotell- och konferensområdet. Hotellet kommer att
skapa arbetstillfällen både direkt och indirekt.
”Dessa satsningar kan generera en strid ström
av besökare till kommunen, som i sin tur ger
grund för fler turismetableringar. Dessutom
stärks servicen och det lokala utbudet vilket
är viktigt både på kort och lång sikt för hela
Laholms näringsliv”, säger Peter Syrén, ansvarig
för företagsetableringar. Eller som han också
uttrycker det ”en stigande våg lyfter alla båtar”.

STARK ENTREPRENÖRSANDA

Laholms kommun har länge legat i topp på
Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet
bland Sveriges kommuner. Laholms tre kommunråd Elisabet Babic (M), Erling Cronqvist
(C) och Kjell Henriksson (S) vill framhäva att
den starka entreprenörsandan i kommunen kan
sporra hela projektet.
”Vi har många starka små och medelstora
företag i kommunen som kommer se nyttan och
fördelarna med att utveckla kusten. Och en ökad
tillströmning till området ger underlag för ännu
fler möjligheter och investeringar, stora som
små”, säger Elisabet Babic.

600 000 KVADRATMETER
FÖR UTVECKLING

Laholm är den perfekta platsen för etablering
och utveckling. Vi har tillgång till lojal och

VISION MELLBYSTRAND
Vi ska skapa ett levande centrum som kan ge
möjlighet till ett varierat boende i kombination
med verksamheter. Nu arbetar vi med sju separata planer för nya Mellbystrands centrum. En
av planerna har vunnit laga kraft och man kan
börja bygga tio radhus i området.
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”I Laholm vill vi
bli fler, bättre och
starkare”
STATIONSOMRÅDET
UTVECKLAS
Utifrån vår strävan att öka resandet
med kollektivtrafik har kommunen
tagit fram en utvecklingsstrategi för
Laholms station. Syftet är att skapa
ett mer attraktivt och praktiskt resecentrum.
För att exempelvis skapa en enkel
trafikföring kommer in- och utfarter att vara samlade i en punkt. I
korsningspunkten mellan gång- och
cykelvägen är de oskyddade trafikanterna prioriterade. Parkeringsytan
asfaltsbeläggs. För att öka trivselfaktorn och trygghetskänslan föreslås ny
belysning, nya gångstråkssträckningar
samt planteringar. När allt detta har
genomförts blir nästa steg att se över
stationsbyggnaden och skapa öppnare
ytor med fler glaspartier.
Pendelparkeringen ses också som ett
prioriterat område. Förslaget innebär
att antalet platser kan utökas från nuvarande cirka 70 till 136 samtidigt som
utformning och service förbättras.
Dessutom ska det finnas information om buss- och tågtider direkt vid
parkeringen, enhetlig skyltning till
olika resandefunktioner, laddstolpar för el/hybridbilar, luftpump och
skärmtak vid en särskild parkeringsyta
för cyklar och mopeder.
Allt detta är en del av kommunens
övergripande ambition för att öka tillgängligheten till de regionala arbetsmarknaderna och att effektivt nyttja
mark i stationsnära lägen samt att
förbättra möjligheterna till pendling.

Laholm ska vara en plats som växer, stärks och utvecklas
genom besökare, inflyttare och investerare.
”Vår vision för kommunen innebär att vi attraherar fler
invånare. Med nya jobb och nya företag kommer Laholm att
kunna växa på ett hållbart sätt och vi har ett gynnsamt läge
för att attrahera fler företag,” säger Elisabet Babic (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Laholm ligger mellan de två stora tillväxtregionerna Göteborg och Öresundsregionen, ett område med över 6 miljoner människor.
”Men läget är inte allt”, säger
Elisabet Babic, och fortsätter: “Laholms
kommun har en hel del annat att komma
med. Vi har ett gott samarbete mellan
kommunledning och näringsliv, en kompetent och lojal arbetskraft och en stark
entreprenörsanda i kommunen. Detta är
en väldigt dynamisk och spännande plats
att befinna sig på om man är företagare
och vi behöver få fler företagare att inse
detta.”

400 NYA JOBB I LAHOLM

Laholm vill attrahera företag med tillväxtambitioner som kan bidra till förnyelse
och utveckling av kommunens näringsliv.
”Det är bara genom att attrahera fler
företag och genom att få de befintliga
företagen att växa som vi kan få den
ökade konkurrenskraft och positionering
vi behöver i framtiden,” säger hon.
Peter Syrén, ansvarig för företagsetableringar, ser primärt två typer av
företag för tillväxt. Den ena kan ta plats i

existerande strukturer. Den andra är nya
företagsetableringar som inte bara utgår
från det befintliga läget, utan från vad
som kan skapas nytt.
”Det finns naturligtvis en rädsla att
etableringar av nya, större företag kan
komma att skada mindre företag. Erfarenheten visar däremot att den dynamik
som uppstår skapar fler möjligheter,
inte färre. Det är precis därför vi vill ha
hit dragplåster” säger Peter Syrén. Och
Elisabet Babic fyller i: ”Vårt mål är att få
till tio nya företagsetableringar som ska
generera 400 nya arbetstillfällen under
mandatperioden”.
I det arbetet har laholmare en viktig
del, understryker hon. ”Alla våra aktiviteter genomförs så att folk blir stolta och
vill berätta om Laholm; att berätta för
andra vilken bra plats det är att bo, leva
och verka på. Detta är helt avgörande i
arbetet att gå ut och attrahera nya etableringar”, säger Elisabet.
Peter Syrén påpekar att i Laholm
sitter alla företagare på en mängd unika
kontakter som kan generera många nya
företag.
”Det är ju inte jag eller kommunen
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”Vårt mål är att få till
tio nya företagsetableringar som
ska generera 400 nya arbetstillfällen
under mandatperioden”
Elisabet Babic, (M)
kommunstyrelsens ordförande

som ska göra detta själva, det mesta
kommer genomföras av företagen själva.
Vi i Laholm ska framåt! Om man inte
avancerar backar man!,” säger Peter.
”Laholms kommun har tydliga och
resultatinriktade mål för sitt näringslivsarbete. Vi jobbar för ökat nyföretagande
och större omsättning i befintliga företag.
Ambitionen är också att bli Sveriges
bästa kommun på Svenskt Näringslivs
företagsklimatranking. Detta innebär att
vi måste möta företagens behov av service
och kvalitet,” avslutar Elisabet.
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H

ur planerar
man en
bra skola?

ELLER VAR?

Det finns många faktorer som påverkar
en skolas kvalitet. Att ha bra lärare är kanske
den allra viktigaste. Sedan finns det andra
saker som också spelar en avgörande roll;
saker som en bra fysisk miljö, en klar strategi,
en bra ledning, vetenskapliga inlärningsmetoder och moderna hjälpmedel.
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En viktig faktor som däremot ofta förbises är den faktiska
platsen för en skola. När man planerar ett nytt bostadsområde,
som exempelvis det nya området i Allarp, är det mycket viktigt
att man planerar ordentligt så det finns skolor inom ett rimligt
avstånd.
”Självklart måste vi noga tänka igenom hur nya skolor och
förskolor passar in i våra större planer och se till att vi upprätthåller en övergripande hög nivå av omsorg och undervisning”,
säger Maria Bronelius (C), ordförande för barn- och utvecklingsnämnden. “Även med allt detta i åtanke, skulle jag vilja ha
förskolan i Allarp på plats redan imorgon!”
Laholm växer väldigt mycket i kustområdena. I söder växer
vi nästan ihop med Båstad kommun i och med byggandet av
området i Allarp. Båstad planerar också ett bostadsområde
i närheten. När kommuner växer ihop kan vi kanske inte ha
skolor och förskolor på båda sidor. Här behöver vi undersöka
och etablera möjliga samarbetsformer över kommungränserna.

”Om vi nu lyckas ha ett samarbete
vad gäller vatten och avlopp med Båstad
så nog fasiken borde vi kunna samarbeta
om skolor och förskolor!
Det handlar ju även om att använda
skattepengarna på ett så effektivt
sätt som möjligt.”
VALFRIHET OCH TEKNIK
Laholms kommun har redan idag en bra mix mellan kommunala och fristående skolor och förskolor. Det vill Bronelius
fortsätta med. Hon tycker det är bra med privata alternativ och
olika pedagogiska inriktningar som exempelvis Montessori.
Hon skulle gärna se att en teknikförskola etableras i kommunen. “En teknikförskola är en verksamhet som redan från
början pratar om teknik med små barn. Det vore underbart
att få möjlighet att tidigt locka barn till att vilja bli framtidens
ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer!”

NY SKOLA BYGGS!
En annan konsekvens av att kommunen
växer är en planerad ny F-6-skola på
Glänningeområdet i Laholm. Skolan byggs
för att kunna ta emot 475 elever. I anslutning
till skolan uppförs även en idrottshall där
skolan kan bedriva idrottsundervisning.
Men idrottshallen blir även ett tillskott som
klubbar och enskilda kan hyra. En ny grundskola i centralorten har inte byggts sedan
slutet av 60-talet.
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CAMPUS LAHOLM
CAMPUS LAHOLM

”En mötesplats för
kunskap, utveckling och
spännande möten som kommer
att sätta Laholm på kartan och
se till att lahomaren kan
förbereda sig för framtiden.
Och inte bara en framtid”
MARGARETA BENGTSSON (M), ORDFÖRANDE
I KULTUR- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN.
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Vad är
Campus Laholm?
Campus Laholm vilar på tre ben: Lagaholmsskolan, Osbeck
och Folkhälsocentrum. Det har länge varit en plats där
flera olika kommunala verksamheter legat sida vid sida men
däremot inte med så mycket samarbete. En idé föddes om att
integrera de olika verksamheterna på ett nytt sätt och samtidigt kanske kunna skapa något större: ett dynamiskt område i
Laholm med fokus på kunskap och utveckling.
Campus Laholm ska vara en mötesplats för kunskap, utveckling och spännande möten som kommer att sätta Laholm
på kartan och bli en knutpunkt där laholmare, unga som
gamla, rustar sig för framtida utmaningar.

INTE BARA ETT NYTT NAMN –
ETT NYTT SÄTT ATT TÄNKA
Att tänka utanför boxen och leva därefter ger Campus Laholm
en dynamisk studiemiljö som ska rusta eleverna för framtiden.
Lokalerna har utformats med detta i åtanke så att den fysiska miljön kan utvecklas tillsammans med studiemiljön. Från konferensrum, föreläsningssalar, utvecklingslaboratorier, inkubatorrum,
fokuserad handledning till yrkesvägledning och affärsrådgivning ska Campus Laholm vara en plats dit människor söker sig
för att lära sig, att uppleva, att växa samt bygga nätverk med
andra i och utanför Campus Laholm.

OMRÅDETS TRE BEN
Ombyggnaden av Osbeck inleddes under 2015. Inom befintliga byggnader skapas utrymme för nya verksamheter. Genom
ombyggnationen kan lokalerna samutnyttjas och utrymme
skapas för fler verksamheter. Det ”nya” Osbeck omfattar
gymnasieskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning,
coachning, kulturskola, näringslivsenhet samt fritidsverksamhet i form av ett allaktivitetshus.
Även Folkhälsocentrum utvecklas till en samlingsplats för
invånare i olika åldrar. Förutom simhall, idrottshall och friidrottsanläggning med fotbollsplan finns här nu också skatepark, boulebanor, multisportarena, pakourbana och snart en
padelbana.
Lagaholmsskolan, Laholms största högstadieskola, har
också genomgått förändringar. Nyligen har skolans kök och
matsal renoverats. Inom de närmsta åren kommer även resten av
skolan att genomgå en större renovering.

NÄR KULTURER MÖTS…
En vital del i Campus Laholm är mötet mellan kreativa
människor som kan leda till nya och spännande saker. På detta
sätt gör Campus Laholm det möjligt för experter från olika
områden att dela med sig och lära av varandra på ett unikt och
innovativt sätt.
Och det är precis det som är Campus Laholm i ett nötskal
- en plats där samverkan mellan utbildning och arbetsliv kommer att omdefinieras och där övergången från det ena till det
andra är så smidig som möjligt. En plats där blivande forskare
kan mingla med designers och entreprenörer kan träffa etablerade affärsmän. En plats full av möjligheter.
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VÄLFÄRDSTEKNOLOGIN:

Appar för ett
bättre liv och en
bättre ekonomi
Vi är alla medvetna om hur tekniken förändrar
våra liv, från surfplattor och datorer till mobiltelefoner.
Effekterna är här hos oss, runt oss och i våra händer
varje dag, vart vi än vänder oss. Men det finns områden
där tekniken kan ha en ännu större påverkan, områden
som kanske inte är så självklara.

Vård och omsorg, till exempel. Det är väldigt tidigt i utvecklingen men potentialen finns. Utvecklingen har tre primära
mål: att höja kvaliteten, tryggheten och öka oberoendet hos
individen.
Det finns redan en rad olika fördelar vi kan se i verksamheten, från mobilitet och möjligheten att alltid ha omedelbar
tillgång till digitala journaler, till positionslarm för personer
med demens. Med dessa larmas systemet när en brukare går
ut från sin avdelning och vårdpersonalen meddelas diskret via
en app i sin smarta telefon. Andra appar kan mäta puls och
andning, vilket innebär att man kanske kan få tid över till en
promenad eller den där extra koppen kaffe med brukarna.
Tekniken skapar på detta sätt mer tid för empati.
I Laholms kommun har vi tagit de första stegen mot ett
digitalt system för trygghetslarm och undersöker nu områden
där ny teknik kan användas. Det handlar bland annat om att
övervaka brukare med hjärt- och kärlsjukdomar och KOL i
hemmen. Med det nya systemet kan vi agera proaktivt och

spara tid - kanske även liv.
”För två år sedan tog vi fram en e-hälsoplan för välfärdsteknologi där vi pekar på ett antal saker som ska göras,”
säger Mikael Kahlin, (M), ordförande i socialnämnden. ”Det
handlar om allt från trygghetslarm till digitala inloggningskort
för personalen.”
Det finns även vinster att räkna hem i infrastrukturen, dels
ekonomiska men även vinster ur ett strikt mänskligt perspektiv. Nattillsyn är ett exempel där man med kameror i hemmen
kan undvika att gå in med nyckel och störa brukarens nattsömn.
”Jag är väldigt positiv vad gäller utvecklingen i Laholm,”
säger Mikael. ”Om vi ska kunna hantera det ökade trycket på
våra verksamheter utan att höja skatten rejält måste vi anamma
smart teknik och smarta lösningar.”
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”Ekonomiskt
ger varje investerad krona
mycket tillbaka. Om Laholms
kommun satsar 1 miljon får
man 5 miljoner tillbaka på
kort tid bara genom effektiviseringar. Allt som tekniken
kan göra i verksamheten ska
tekniken göra”
MIKAEL KAHLIN (M)
ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN

UTMANANDE UTVECKLING
Laholms kommun har redan idag en lite högre procentandel
gamla än övriga Sverige, och gruppen ökar sakta men säkert.
Med början år 2025 kommer Laholms kommun, liksom resten
av Sverige och Europa, att möta en kraftigt åldrande
befolkning - den största åldersgeneration vi sett sedan början
på 70-talet.
Vi vet att detta kommer sätta stort tryck på oss att ta hand om
våra äldre. För att klara av den kommande volymen måste man
ha en hög kvalitet, jobba med teknik och ha smarta lösningar.
Denna åldersgrupp utvecklar sig på två olika sätt. En grupp
som är frisk, ofta väldigt aktiv, kanske även resursstark, som
förmodligen kommer leva väldigt länge. Den andra gruppen är
mer utmanande för systemet - de lever länge men blir multisjuka med kombinationssjukdomar som exempelvis demens
och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi måste jobba för att de friska
förblir friska så länge som möjligt och att de som blir sjuka får
rätt stöd på rätt nivå.

Vi går ju nu in i lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Det
innebär att vi genom valfrihet låter marknaden hjälpa till,
vilket blir kvalitetshöjande eftersom vi får en direkt konkurrens mellan olika utförare. Därmed kan vi ändra inriktning
efter behov om det inte fungerar. Detta betyder framför allt att
människor själva kan bestämma och påverka sin egen situation.
Vi håller även på att renovera, bygga nytt och bygga om
våra äldreboenden för att möta toppen 2025. Vi inför ny teknik
för att kunna koppla upp vårdutrustning och skapa trygghet
för de boende.
Vi ska försöka arbeta smart, förebyggande, systematiskt och
effektivt, och vi ska erbjuda bra boenden för våra äldre en lång
tid framöver.

